
 

 

 

 

Veileder for turnus i sykehus 



FORORD 
 

Turnustjeneste for leger ble innført i 1954. Det var et sterkt behov for en strukturert 

praktisk opplæring av medisinske kandidater. Studiet ble samtidig redusert fra 7 1/2-8 

år til 6-6 1/2 års varighet. Turnustjenesten ble delt mellom ett år i sykehus og ett halvt 

år i distrikt slik den også er i dag 

 

Turnustjenesten har som formål å sikre faglig kvalifisering av nyutdannede leger. I 

løpet av turnustjenesten skal turnuslegen konsolidere og videreutvikle de kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger vedkommende har fått gjennom medisinstudiet.  

 

Legeforeningen har funnet det nødvendig å legge ned et betydelig arbeid for å sikre at 

kvaliteten i tjenesten opprettholdes. Legeforeningens turnusråd utarbeidet derfor i 

2005 «Veileder for turnus i sykehus». Med veilederen ønsket turnusrådet å bidra til at 

turnuslegene i sykehus blir tatt godt imot, får den opplæring, veiledning og 

supervisjon de trenger og at lover og forskrifter blir ivaretatt. 

 

I desember 2012 ble det innført en ny søknadsbasert turnustjeneste for leger der det 

blant annet gis autorisasjon ved cand. med. Årsaken til omleggingen skyldes bl.a. et 

økende antall påmeldte til tjenesten. Det var ikke lenger samsvar mellom antall 

påmeldte til tjenesten og antall plasser sykehusene og kommunehelsetjenesten kunne 

tilby.  

 

Med innføringen av ny turnustjeneste for leger, har det oppstått et behov for å 

revidere og oppdatere eksisterende veileder for turnustjenesten i sykehus. Turnusrådet 

har derfor våren oppdatert veilederen våren 2015 i tråd med gjeldende lover, 

forskrifter, rundskriv etc.  

 

Veilederen vil kunne bidra til å ”standardisere” den tjenesten turnuslegene får, 

uavhengig av sted og person. Samtidig vil veilederen være en meget god hjelp for 

leger og sykehus som skal ta imot turnusleger, og på den måten bidra til å senke 

terskelen for å debutere som turnusveileder. En god turnustjeneste i sykehus med tett 

oppfølging, veiledning og supervisjon vil fortsatt være et av de viktigste verktøy for 

videre turnus i sykehus, og til det å bli en god lege. 

 

En hjertelig takk til Den norske legeforenings turnusråd, for at de nå har revidert og 

oppdatert veilederen i tråd med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Veilederen 

er et viktig bidrag i Legeforeningens strategi for kvalitetssikring av turnustjenesten for 

leger. 
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INNLEDNING 

 

1. OM TURNUSTJENESTEN I SYKEHUS 

HOVEDMÅL 

Hovedformålet med turnus for leger er å sikre faglig kvalifisering av 

nyutdannede leger.  

I Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning, 2001-

12-20 nr 1549 og Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og 

turnusstillinger for leger finnes følgende: 

§ 1. Formål og målbeskrivelse 

Formålet med den praktiske tjenesten (turnustjenesten) er at turnuslegen 

gjennom arbeid som lege under særskilt veiledning, opplæring og supervisjon 

skal få nødvendig erfaring, herunder erfaring med akutte tilstander, samt tilegne 

seg praktisk rutine for selvstendig å kunne utføre vanlig legevirksomhet på 

forsvarlig måte. 

Den praktiske tjenesten skal tilrettelegges på forsvarlig måte og utføres i 

tråd med gjeldende regelverk og i samsvar med målbeskrivelse fastsatt av 

Helsedirektoratet. 

 

I Rundskriv IS-6-2015 Turnus for leger utdypes målene for sykehusturnus: 

Delmål for sykehustjenesten. 

Turnus i sykehus skal gi turnuslegen grunnleggende og bred erfaring med 

legearbeid i spesialisthelsetjenesten i institusjon og samarbeid med 

kommunehelsetjenesten. Tjenesten skal bidra til å utvikle gode arbeidsvaner 

med hensyn til pasientkontakt, samarbeid med andre yrkesgrupper og 

kommunikasjon med andre deler av helsevesenet. 

I det kliniske arbeid skal det legges vekt på erfaring med akutte tilstander, slik at 

turnuslegen ved endt tjeneste kan håndtere kliniske situasjoner der unnlatelse 

eller forsinkelse setter pasienten i alvorlig fare. 

Tjenesten skal gi klinisk erfaring, slik at turnuslegen etter endt sykehustjeneste: 

  kan opptre korrekt og kommunisere med pasient, pårørende, 

samarbeidende personell og kommunehelsetjeneste  

  kan oppta anamnese, foreta en vanlig klinisk undersøkelse, og på 

grunnlag av disse vurdere og drøfte symptomer, diagnose, prognose, samt 

planlegge eventuelle videre undersøkelser, behandling og tiltak, og ta 



stilling til indikasjoner og kontraindikasjoner for disse  

  kan gi pasient og pårørende adekvat informasjon  

  kan gi en kortfattet og dekkende muntlig presentasjon (rapport) av 

pasienters sykehistorie og kliniske tilstand overfor kolleger og øvrig 

helsepersonell  

  kan utføre journal-, epikrise- og annet dokumentasjonsarbeid på 

tilfredsstillende måte, herunder bruk av ulike aktuelle skjemaer, 

elektronisk samhandling, rekvisisjoner og attester  

  har kjennskap til lover, regler og reformer som styrer yrkesutøvelse for 

helsepersonell i sykehus, herunder hvilke prosedyrer som skal følges når 

det har inntruffet skade eller kan være begått feil.  

LÆRINGSSITUASJONEN 

Målbeskrivelsen sier hva turnuslegen skal lære, men lite om hvordan dette skal 

læres. Flere faktorer er viktige for læring, både organisering, tilrettelegging i 

læringssituasjonen og hvordan turnuslegen subjektivt opplever 

læringssituasjonen. 

TURNUSSTEDETS PLIKTER Turnusstedets plikter følger av turnusforskrift §§ 13, 

14 og 14 a.  

Turnuslegen inngår i virksomheten på linje med øvrige leger med de rettigheter 

og plikter som følger av arbeidsforholdet. Arbeidsgiver har ansvaret for at det 

settes av tilstrekkelig tid til planlagt veiledning gjennom hele turnusperioden. 

Turnusstedet skal legge forholdene til rette for at den praktiske tjenesten 

kan gjennomføres på anvist turnusplass. Turnusstedet skal sørge for at 

turnuslegen kan utføre tjenesten i tråd med gjeldende regelverk og 

målbeskrivelse. 

Turnusstedet skal blant annet: 

a) gi nødvendig opplæring, veiledning og supervisjon, 

 

b) oppnevne personlig veileder for turnuslegen og 

 

c) påse at turnuslegen gis evaluering underveis og ved slutten av hver turnusperiode. 

Evalueringen skal utgjøre en del av grunnlaget for attestasjon i forbindelse med  

godkjenning av den praktiske tjenesten, jf. § 20. 

Turnusstedet skal etter endt praktisk tjeneste gi turnuslegen en attest utstedt av 

veileder og den legen som er ansvarlig for tjenesten. Av attesten skal det fremgå 



om den praktiske tjenesten er fullført tilfredsstillende og i tråd med gjeldende 

regelverk og målbeskrivelse. Attesten skal inneholde en anbefaling av om den 

praktiske tjenesten bør godkjennes. 

Turnusstedet er ansvarlig for å forsikre seg om at turnustjeneste ved andre 

avdelinger er godkjent før turnuslegen kan påbegynne turnustjeneste ved et nytt 

turnussted. 

2. FORBEREDELSER FØR OPPSTART 

Velkomstbrev fra sykehuset 

Det er viktig at turnuslegen føler seg velkommen, og et velkomstbrev er alltid på 

sin plass. 

Turnussykehuset bør, så snart de får beskjed om hvem som kommer, ta kontakt 

med den nye turnuslegen. Denne bør få vite litt om sykehuset; organisering i 

helseforetaket, størrelsen på sykehuset med antall og type avdelinger osv. 

Turnuslegen må også få presentert de sosiale forholdene med boligopplysninger, 

barnehageplasser etc. Turnuslegen kan også gjøres oppmerksom på eventuell 

veiledningsperm og sykehusets prosedyresamling, og eventuelt få dette tilsendt i 

forkant av tjenesten. 

Et velkomstbrev inneholder i tillegg til generelle opplysninger også en plan for 

turnuslegens oppstartsuke.  

3. SUPERVISJON OG VEILEDNING  

God veiledning og supervisjon er helt essensielt for læring og mestringfølelse 

som lege. Det er arbeidsgiver som har ansvar for tilfredsstillende arbeidsforhold 

i turnustjenesten og som skal tilrettelegge for at det er god veiledning og 

supervisjon av turnuslegene. 

Supervisjon er den daglige oppfølgingen av turnuslegen og utføres av alle legene 

på avdelingen.  Supervisjonen inkluderer både opplæring og direkte 

tilbakemelding til turnuslegen i hans eller hennes daglige arbeid. Turnuslegen 

skal til enhver tid ha en mer erfaren lege å rådføre seg med.  

Veiledning er den mer strukturerte opplæringen av turnuslegen. På vegne av 

arbeidsgiver skal medisinsk faglig ansvarlig overlege, eller annen overlege som 

har ansvar for turnustjenesten ved avdelingen, sørge for at turnuslegene har 

tilfredsstillende veiledning. 

Alle turnusleger skal ved tiltredelse få tildelt en personlig veileder. Første 

veiledningssamtale bør finne sted senest innen tre uker etter tiltredelse. Alle 

leger som arbeider sammen med turnuslegen, har ansvar for å bidra til at 

tjenesten blir tilfredsstillende. Legens veileder har et særskilt ansvar. I løpet av 

den første veiledningssamtalen skal legen og veileder enes om en plan hvor 



gjensidige plikter, ansvar og tjenesteforløp fremgår, og de skal utarbeide en plan 

for legens turnustjeneste. Det føres skriftlige referater fra alle 

veiledningssamtaler. Turnusrådet foreslår at det gjennomføres minimum tre 

veiledningssamtaler per tjenestested. Se forslag til plan for veiledningssamtalene 

under. 

Turnuslegen må fortløpende få tilbakemelding på hvordan tjenesten utføres og 

om den faglige progresjonen er tilfredsstillende. Medisinsk faglig ansvarlig 

overlege, sammen med veileder, har ansvar for å iverksette tiltak som kan hjelpe 

legen slik at tjenesten kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Det kan 

dreie seg om intensivering av faglig veiledning, systematisk oppfølging av 

journalarbeid o.l. Legen skal gis nødvendig støtte og hjelp for tilrettelegging av 

en optimal læringssituasjon. Det viktige i en slik prosess er å ha som siktemål å 

støtte turnuslegen. Derfor må tilbakemeldinger ikke være ensidig negative, og 

det må brukes ressurser i avdelingen til å hjelpe legen til optimal 

tjenesteutførelse.  

Eventuelle problemer med gjennomføringen må tas opp så tidlig som mulig, og 

det må altså skriftlig dokumenteres hva som er gjort.  

TEMA FOR VEILEDNINGSMØTENE 

Veiledningsmøte 1-3 uker etter oppstart 

• Kort gjennomgang av praktiske og sosiale forhold knyttet til oppstarten; 

kontor, lønn/personal, samspill med kollegaer, turnuslegens sosiale situasjon 

• Gjennomgang av sykehusets/avdelingens rutiner ved stans og kritiske 

situasjoner 

• Turnuslegens opplevelse av de første ukene; er det behov for utdypning? 

• Diskutere turnuslegens faglige bakgrunn. I samråd med turnuslegen foreslås 

kortsiktige mål for at han eller hun skal bli trygg i vaktsituasjonen. 

• Utarbeidelse av plan for måloppnåelse i turnustjenesten. Stikkord: Læring 

under ansvar, kontroll av prosedyreliste, informasjonsdatabaser på Internett og i 

lærebøker, rotasjon til ulike underavdelinger/poliklinikker, ”turnuslege-kom-og-

lær-calling” som går på rundgang, trening på dukker etc. 

• Besvarelse av spesifikke spørsmål som turnuslegen har samlet opp 

- 2. Veiledningsmøte 2-3 måneder etter oppstart 

• Turnuslegens vurdering av faglig progresjon sammenholdt med veilederens 

inntrykk 



• Kontroll av prosedyreliste. Justering av plan for gjennomføring av 

turnustjenesten i tråd med målbeskrivelsen 

• Refleksjon rundt turnuslegens arbeidsform og strategier for problemløsning 

• Gjennomgang av utvalgte journalnotat, og diskusjon om innhold og strategi i 

disse 

• Refleksjon rundt yrkesrollen med vekt på eventuelle vanskelige situasjoner 

turnuslegen har vært i, i forhold til pasienter, pårørende, samarbeidende 

personell, sterke pasientopplevelser eller følelsen av faglig utilstrekkelighet 

• Eventuelle etiske eller personlige problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen 

• Diskusjon vedrørende turnuslegens møte med allmennpraktikeren som 

innleggende lege, med vekt på respekt for innleggende leges vurdering av 

pasientens totalsituasjon 

• Besvarelse av spesifikke spørsmål som turnuslegen har samlet opp 

 Veiledningsmøte 2-6 uker før avslutning 

• Som ved 2. veiledningsmøte 

• Siste justeringer av tjenesten slik at turnuslegen og veilederen mener at målet 

er nådd, og tjenesten i distrikt kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 

Generelt bør veiledningssamtalene danne bakgrunn for faglige og personlige 

tilbakemeldinger til turnuslegen. Hva gjelder den personlige tilbakemeldingen, 

er det viktig å fokusere på hvordan turnuslegen mestrer legerollen, spesielt når 

det gjelder kommunikasjonen med pasienten og andre, og hvordan han eller hun 

samarbeider med øvrig helsepersonell, inkludert de henvisende instanser.  

Det understrekes at hvis veilederen blir oppmerksom på at turnuslegen kan 

være faglig eller personlig uegnet og ikke vil mestre legerollen, må veiledningen 

utvides slik at den blir betydelig mer omfattende enn forslaget over. Målet må 

være at turnuslegen skal mestre sin rolle tilfredsstillende ved avslutningen av 

turnustjenesten.  

Det skal avsettes tilstrekkelig tid i veiledningsmøtene, anslagsvis to timer per 

møte. Turnusrådet mener at tre veiledningssamtaler er et absolutt minimum i 

løpet av turnusen på hver enkelt avdeling. 

  



GRUPPEVEILEDNING 

Gruppeveiledning gjennomføres ved enkelte helseforetak. 

Gruppeveiledningen kommer i tillegg til de individuelle veiledningstimene og 

kan bestå av noen gruppesamlinger av turnuslegene i et foretak. Veiledningen 

ledes av spesialister fra sykehuset og har fokus på utfordringene i jobben på 

sykehuset. Gruppen reflekterer rundt andre ikke - medisinsk faglige sider ved 

yrkesutøvelsen.  

 

4. GJENNOMFØRINGEN VIDERE 

I tillegg til daglig supervisjon og strukturerte veiledningssamtaler skal 

turnuslegene delta aktivt i avdelingens øvrige rutiner for utdanning og 

kvalitetssikring. 

INTERNUNDERVISNING  

Alle avdelinger har fast internundervisning. Den er viktig for å opprettholde og 

vedlikeholde kvalitetskontrollen i avdelingen. Her kan både generelle faglige 

problemstillinger og akutte problemer knyttet til pasienter eller driften tas opp. 

Det er en fordel at turnuslegene får undervisningsoppgaver på linje med de 

andre legene på avdelingen, og at de har en representant i 

undervisningsutvalget. 

Evaluering av sykehusavdelingen og opplegget for turnuslegene – midtevaluering 

Omtrent midtveis i turnustiden skal det være et evalueringsmøte. Avdelingene 

kan samarbeide om slike møter, slik at positive og negative erfaringer og ideer 

kan utveksles og forsøkes løst på en generell og ryddig måte. Det er viktig at 

dette møtet får en positiv vinkling og fokusering, slik at gode løsninger og 

erfaringer deles, foruten at det gis hjelp til å løse fastlåste problemer mens 

turnuslegene fortsatt er på avdelingen. Avdelingsledelsen har ansvar for 

innkalling og gjennomføring av evalueringsmøtet. Før avsluttet turnustjeneste på 

sykehus bør det leveres en sluttevaluering av turnusstedet. Legeforeningen har 

også regelmessige spørreundersøkelser/evalueringer omkring forhold ved 

turnustjenesten.  

OPPLÆRING I PROSEDYRER  

Turnustjenesten er en kontinuerlig opplæring i nye teknikker og prosedyrer. 

Ideelt sett ser turnuslegen et variert og bredt spekter av akutte tilstander. Som 

en rettledning for turnusleger og turnussykehus har turnusrådet utarbeidet en 

loggbok som inneholder læringsmål i den obligatoriske, praktiske tjenesten for 

både sykehus og kommunehelsetjenesten. Læringsmålene er utviklet med 

bakgrunn i at turnustjenesten burde ivareta hensynet til ønsket om en felles 



standard og et felles utgangspunkt for videre spesialisering, slik at 

turnustjenesten sikret behovet for en god generalist før legen startet på sin 

videre spesialistutdanning. Læringsmålene skulle sikre at turnuslegen i løpet av 

tjenesten skal oppnå et faglig fundament som sikrer nødvendige ferdigheter og 

kunnskap til å ivareta og håndtere både akutte og elektive pasienter, samtidig 

som den skal være basis for videre spesialisering.  

5. TVIL OM GODKJENNING AV TURNUS  

Hvis det avdekkes at turnuslegen ikke evner å gjennomføre den praktiske 

tjenesten i tråd med gjeldende regelverk og målbeskrivelse, skal turnusstedet ut 

fra situasjonen i det enkelte tilfellet forsøke å hjelpe turnuslegen til rette. 

Det må innkalles til møte mellom turnuslegen, veileder og eventuelt andre 

overleger. Turnuslegen har anledning til å ha med tillitsvalgt. Det skal føres 

protokoll fra møtet, og møtet skal resultere i en skriftlig avtale mellom legen og 

avdelingen om hvilke tiltak som skal settes i verk for å hjelpe turnuslegen. Det 

må avklares tidsfrister for ny evaluering og defineres kriterier for hva som må 

oppnås for at tjenesten skal vurderes som tilfredsstillende. Medisinsk faglig 

ansvarlig overlege har ansvaret for å iverksette avtalte tiltak i avdelingen. Det må 

også fremgå av den skriftlige avtalen og protokollen fra møtet om hvilke 

konsekvenser det får dersom tjenesten etter et avtalt tidsrom fortsatt ikke anses 

å være tilfredsstillende. Det vises til rundskriv IS-6/2015. 

Følgende tiltak kan bli satt i verk: 

- Turnuslegen pålegges kurs eller lignende for å skaffe seg kunnskaper han/hun 

mangler 

- Styrket veiledning 

- Turnuslegen tilbys forlenget turnustjeneste for å skaffe seg bedre ferdigheter, 

på samme eller nytt sted 

- Turnuslegen pålegges sakkyndig undersøkelse av skikkethet og/eller egnethet 

- Turnustjenesten må tas på nytt  

Ved alvorlig mistanke om uegnethet kan konflikt oppstå mellom turnuslegen og 

kollegiet som har reagert. Iblant er det misforståelser som ligger til grunn, og 

mye kan løses hvis problemene tas opp i tide. I første omgang bør slike 

problemer forsøkes løst lokalt på sykehuset. Det er viktig at rettssikkerheten blir 

ivaretatt i slike tilfeller. De tillitsvalgte for Ylf kan bistå turnuslegen i aktuelle 

møter. Nesten uavhengig av årsak vil det være et krav om skriftlighet i 

prosessen. Det må kunne dokumenteres hvilken informasjon som er gitt, hvilke 

møter som har vært holdt for å løse saken, og hvilke tiltak som er iverksatt. 

Dersom det er forhold som kan medføre at turnuslegens tjeneste ikke kan 



godkjennes, må turnuslegen være gitt muligheten til rette på forholdene og til å 

uttale seg i saken. 

Rettsreglene som regulerer saker hvor autorisasjon kan tilbakekalles finnes i 

Helsepersonelloven § 57 Tilbakekalling av autorisasjon, lisens eller 

spesialistgodkjenning: 

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller 

spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke 

forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt 

fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, 

grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter 

denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av adferd som 

anses uforenelig med yrkesutøvelsen. 

6. TURNUSFORSKRIFTENS § 13 TURNUSSTEDETS PLIKTER  

Turnusstedet skal etter endt praktisk tjeneste gi turnuslegen en attest utstedt av 

veileder og den legen som er ansvarlig for tjenesten. Av attesten skal det fremgå 

om den praktiske tjenesten er fullført tilfredsstillende og i tråd med gjeldende 

regelverk og målbeskrivelse. Attesten skal inneholde en anbefaling av om den 

praktiske tjenesten bør godkjennes. 

7. TURNUSFORSKRIFTENS § 20 GODKJENNING  

For å få godkjent den praktiske tjenesten må turnuslegen godtgjøre ved attester 

at tjenesten er fullført i tråd med gjeldende regelverk og fastsatt målbeskrivelse, 

jf. § 13 tredje ledd. Helsedirektoratet avgjør om den praktiske tjenesten kan 

godkjennes. 

Helsedirektoratet kan stille krav om at hele eller deler av den praktiske tjenesten 

i helseforetak eller i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må utføres på 

nytt. 

I særlige tilfeller kan det stilles krav om at turnuslegen må skaffe seg 

kompetanse på nærmere fastsatte områder før vedkommende kan fullføre den 

praktiske tjenesten. 

Turnusstilling av mer enn to måneders varighet kan godkjennes som del av 

turnustjenesten. 

  



8. FAGLIG INNHOLD  

Loggbøker; vedlegg til sist i veilederen 

 

Turnuslegene bør i sykehusturnus 

- lære respekt for den som vurderer situasjonen hjemme hos pasienten, på 

 legevakt eller skadested 

- lære at indikasjon for innleggelse kan være sammensatt av psykososiale 

faktorer, og ikke bare basert på somatisk status i sykehusets akuttmottak 

- forstå hvorledes innleggende leger må gjøre vurderinger basert på en enkel 

klinisk undersøkelse, ofte uten mulighet for avklaring ved hjelp av observasjon 

eller tilleggsundersøkelser 

- lære å drøfte indikasjon for - og alternativer til innleggelse, på en måte 

som skaper gode samhandlingsrelasjoner med fastlegene, både i øyeblikket og 

på lengre sikt 

- forstå at angst og rolleatferd hos pasient og pårørende kan dramatisere 

uklare sykdomsbilder, at innleggelse som sådan kan være terapeutisk og 

ikke behøver å være tegn på lettvinte faglige vurderinger 

- få anledning til å diskutere sin rolle som mottakende/vakthavende lege, 

inkludert diskusjon om ikke-medisinske motiver for at han/hun forsøker å 

hindre innleggelser (sliten, alene, utrygg, stort arbeidspress, vekkes om natten, 

osv)  

- få anledning til å diskutere med sin veileder rådgivning av kolleger utenfor 

sykehus som over tid synes å vise liten evne eller vilje til å vurdere indikasjon for 

innleggelse og alternativer til innleggelse. 

PSYKIATRI  

Turnuslegen skal fortrinnsvis jobbe ved en allmennpsykiatrisk akuttpost eller et 

distriktspsykiatrisk senter (DPS) i hele perioden. Subakutt- eller 

intermediærpost kan også være en aktuell arbeidsplass. I samsvar med den 

generelle målsetting for turnustjenesten i sykehus ser vi det som viktig at 

turnuslegen sikres erfaring med akutte psykiatriske tilstander. Turnuslegene bør 

avtjene hele perioden på samme post. 

Turnuslegen vil få oppnevnt klinisk veileder som skal være spesialist i psykiatri 

(alternativt en erfaren lege under spesialisering), og som gir systematisk 



veiledning og supervisjon (fast klinisk veiledningstime en gang per uke og ad hoc 

veiledning) og oppnevningen skal skje av avdelingsoverlegen før turnuslegen 

starter sin tjeneste.  

Turnuslegen skal få skriftlig brev før tiltredelse med alle disse opplysningene. 

Turnuslegen skal ha tilgang til et variert fagbibliotek med aktuelle psykiatriske 

tidsskifter. 

Grunnbøker i psykiatri, lik pensum i grunnutdanningen, vil være aktuell 

litteratur. 

Turnuslegen arbeider de første to ukene sammen med klinisk veileder og får 

etter hvert tildelt pasienter som han/hun følger opp. Klinisk veileder bør spesielt 

vurdere hvilke pasienter som egner seg, etter som turnuslegen vil få lengre tids 

kontakt med pasientene i løpet av de fire månedene tjenesten varer. Slik får 

turnuslegen kjennskap til prosessene i behandlingen. 

Listen under viser hva turnuslegen bør ha møtt og fått kjennskap til i 

psykiatritjenesten: 

Kryss av for ikke gjennomgått (0), teoretisk gjennomgått (1) eller sett og deltatt i 

behandlingen 

(2) 

Diagnostikk og behandling av de hyppigste psykiatriske lidelsene 

Bipolare lidelser 

Depresjoner 

Psykoser 

 Rusmiddelmisbruk 

 Personlighetsforstyrrelser 

 Psykiske forstyrrelser med kognitiv svikt (demens, psykisk utviklingshemning, 

m.v.) 24 

Virkninger og bivirkninger av psykofarmaka 

Undersøkelse og åpningssamtale med nyankomne pasienter 

Anvendelse av Psykisk Helsevernloven 

Retningslinjer for tvangsbehandling og tvangsmiddelbruk 

Etiske aspekter ved bruk av tvang 



Suicidalitetsvurderinger 

Behandlingskjeden og samarbeid med primærhelsetjenesten 

Pårørendearbeid og deltagelse i samtaler mellom pårørende og pasient 

På den aktuelle avdelingen bør det være utarbeidet en prosedyrebok der rutiner 

for henvisning, innleggelser og de vanligste behandlingsopplegg er gjengitt.  

Prosedyreboken bør være tilgjengelig for turnuslegen. 

Turnuslegen skal delta i postens morgenmøter, gruppesamlinger og delta i den 

kontakten posten har med det eksterne/interne behandlingsapparat, for 

eksempel psykiatrisk poliklinikk, 

psykiatrisk senter, hjemmesykepleie og primærlege 

- delta i døgnkontinuerlig primærvaktordning 

- delta i internundervisningen og litteraturmøter ved avdelingen 

Avdelingsoverlegen har det overordnede ansvaret for at tjenesten har et 

tilfredsstillende faglig innhold, og skal oppnevne personlig veileder og utstede 

attest etter endt tjeneste. 

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER 
 
Listen under viser hva turnuslegen bør ha kunnskap om etter tjeneste ved 
kvinneklinikk: 
 
Gynekologi: 

- Utføre en selvstendig gynekologisk undersøkelse 
- Kunne foreta mikrobiologisk prøvetakning og cervixcytologi 
- Kunne gi prevensjonsveiledning 
- Kjenne til lovgivning omkring svangerskapsavbrudd og gi veiledning til 

kvinner som søker dette 
- Diagnostikk og behandling av urininkontinens 
- Diagnostikk og behandling av blødningsforstyrrelser og infeksjoner i 

underlivet 
 

Obstetrikk: 
- Utføre svangerskapskontroll med identifikasjon av fosterlyd, leie og 

vurdering av symfyse-fundusmål, samt gi veiledning til gravide 
- Identifisere risikosvangerskap 

Identifisere utvikling av svangerskapsforgiftning



BARNESYKDOMMER  

Overordnet målsetning: 

• Kjennskap til barns normale oppvekst og utvikling 

• Kjennskap til spesielle problemer knyttet til nyfødt- og spebarnsperioden 

• Kjenne til de vanligste medfødte misdannelser og syndromer 

Prosedyrer 0 1 2 3 4 

Ta opp grundig anamnese og utføre en nøyaktig 

klinisk undersøkelse av barn i alle aldre inklusive 

utfylling og tolkning av persentilskjema (4) 

 

Vurdere om et akutt sykt barn er alvorlig sykt 

eller ikke, og om det er et behov for akutt 

innleggelse i sykehus (4) 

 

Grov utviklingsvurdering av spe- og småbarn (4) 

Utrede og behandle vanlige sykdommer hos barn 

(infeksjoner, astma, kramper) og vurdere behov 

for spesialistvurdering (4) 

 

Takle allergiske/anafylaktiske reaksjoner (4) 

Kunne vurdere samspill mellom barn og foreldre 

– omsorgsevne (4) 

 

Kjenne Statens ernæringsråds anbefalinger for 

spebarnsernæring og kunne bruke disse (4) 

 

Kjenne gjeldende vaksinasjonsprogram (4) 

Basal resuscitering av barn (4) 



Aktuelle diagnostiske prosedyrer: venepunksjon, 

spinalpunksjon, blærekateterisering, etablering av 

intravenøs/intraossøs tilgang (3) 

 27 

Peroral og intravenøs væskebehandling (3) 

Ernæring av syke og friske barn i alle aldre (3) 

Foreldres behov og rettigheter ved akutt og 

kronisk sykdom og funksjonshemninger hos barn 

(3) 

 

Undersøkelse av adoptivbarn (3) 28 

 

7. ADRESSEREGISTER OG KILDER 

Den norske legeforening/turnusrådet/Yngre legers forening 

Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo 

Telefon: 23 10 90 00 Telefaks: 23 10 90 10 

E-post: legeforeningen@legeforeningen.no 

www.legeforeningen.no 

Under ”Utdanning og fagutvikling” finner du en lenke til, turnustjenesten hvor 

turnusrådets hjemmeside, metodebok for turnusleger og en temaside om 

turnustjenesten finnes. Her finner du blant annet også lenken til den 

elektroniske versjonen av turnusveilederen for kommunehelsetjenesten. 

Under ”Organisasjon” og videre ”Yrkesforeninger” finner du Yngre legers 

forening (Ylf) som organiserer turnuslegene i sykehus og distrikt. Under ”Jus, 

avtaler og arbeidsforhold” finnes 

”Lønns- og arbeidsvilkår”. Videre ”Spekter”, som er en oversikt over avtalene 

legene på sykehus har med arbeidsgiver vedrørende lønn og arbeidsforhold. 

”Overenskomst mellom NAVO-Helse og Dnlf” er den sentrale A2-avtalen som er 

lik for alle leger på sykehus. Under ”B-delsavtaler i foretakene” finner du den 

lokale tilpasningsavtalen som er særegen for akkurat ditt sykehus. 



På de regionale helseforetakenes nettsider er det lenker til alle 

underliggendehelseforetak/sykehus.  

Statens helsetilsyn 

P.b. 8128 Dep., 0032 Oslo 

Besøksadresse: Calmeyers gate 1 

Telefon: 21 52 99 00 Telefaks: 21 52 99 99 

E-post: postmottak@helsetilsynet.no 

På denne nettadressen finner du også informasjon og adresser til de ulike 

helsetilsyn i fylkene 

med respektive fylkesleger. 

Helsedirektoratet 

Universitetsgata 2 

Pb. 8054 Dep., 

0031 OSLO 

Telefon: 24 16 30 00 

Telefaks: 24 16 30 01 

E-post: postmottak@shdir.no www.hdir.no 

www.lovdata.no 

Oppdatert tilgang til alle gjeldende lover, blant annet arbeidsmiljøloven, 

ferieloven, likestillingsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven.  

Her kan man også søke i sentrale forskrifter; for eksempel turnusforskriften, 

forskrift om pasientansvarlig lege osv. 

Turnusforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-

20011220-1549.html 

Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1384?q=turnus 

Lov om helsepersonell (§ 4 om forsvarlighet): http://www.lovdata.no/all/hl-

19990702- 

064.html#4 

  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011220-1549.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011220-1549.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1384


8. HUSKELISTE FOR TURNUSVEILEDER, AVDELINGSOVERLEGE OG 

TURNUSSYKEHUS 

Før turnuslegen kommer: 

- orienter deg i turnusveilederen - send ut informasjon om sykehuset og 

avdelingen med tjenesteplan, vaktplan og plan for oppstartsuken i god tid 

-forbered de andre på avdelingen- avtal ansvarsfordeling blant leger og 

medarbeidere, og fordel veilederansvaret - påse at turnuslegene får kontor som 

er ryddet etter forrige bruker 

- sørg for at nødvendig utstyr og inventar er på plass og i orden - gjør avtaler 

med samarbeidende personell og andre samarbeidspartnere om møter med eller 

hospitering for turnuslegen 

- sett av ekstra tid for undervisning 

Når turnuslegen kommer til sykehuset:  

 -sørg for at turnuslegen blir tatt imot og vist vei til bolig og kontor 

- sjekk at turnuslegen har en autorisasjon /lisens 

De første ukene 

- introduser turnuslegen for hele avdelingen 

- organiser dublerte vakter de første ukene slik at ingen turnuslege er alene på 

vakt i starten - gi turnuslegen god tid til å sette seg inn i journalsystemet 

- gi turnuslegen tid til å sette seg inn i de viktigste rutinene ved avdelingen 

- gi turnuslegen informasjon om sykehuset og dets avdelinger, øvrige personale 

og 

ambulansetjenesten- la turnuslegen observere dine pasientmøter den første 

tiden 

- gi turnuslegen gradvis mer selvstendige arbeidsoppgaver med pasienten - ha 

en åpen diskusjon om medisinske vurderinger, kritikk av disse og 

feilvurderinger 

Underveis 

- sett av tid til gjensidig midtveisevaluering- sikre at veiledningsmøtene 

gjennomføres 

- sikre at turnusleger med særskilte behov ivaretas 



- sikre at turnusleger i fare for å bli underkjent, gjøres klar over det og får 

mulighet til å 

- forbedre seg, se for øvrig egen del om dette i kapittel 4 

- bruk morgenmøtene aktivt som læringsmiljø for turnuslegene 

- la turnuslegen i økende grad arbeide selvstendig med pasienter 

- sjekk turnuslegens ferdighetslister jevnlig, og heng gjerne opp en utgave av 

listen på morgenmøterommet. 

- sett av tid til gjensidig sluttevaluering 

- avslutningsvis fylles turnusattesten ut  

9. HUSKELISTE FOR TURNUSLEGEN 

Før du møter frem på sykehuset 

- ta kontakt med sykehuset i god tid på forhånd, sikre at de har adressen din og 

at du får tilsendt oppstartspapirer 

- ta kontakt med boligkontoret angående boligen 

- tenk over på hvilke områder du har størst læringsbehov 

- forbered deg på bruk av det journalsystemet sykehuset bruker 

- kontroller hva du trenger å ta med deg 

- ordne alt det praktiske rundt flyttingen, se eget kapittel 

De første ukene - les veilederen 

- lær sykehuset å kjenne 

- delta på kursene i oppstarten, selv om du skulle hatt fri etter tjenesteplan 

(hentes ut som avspasering senere) 

- sett deg inn i rutinene på avdelingen 

- gjør deg kjent med hjertestans-algoritmen og utstyret som brukes 

- tren deg i bruk av journalsystemet og blankettene 

- gjør avtaler med veileder om hvordan undervisning og veiledning skal skje 

Underveis 

- gjennomgå ferdighetslistene ukentlig 

- bruk oppdaterte kunnskapsdatabaser for å kvalitetssikre det du lærer 



 - se til at veileder får anledning til å observere noen av dine konsultasjoner 

- gjennomfør gjensidig evaluering 

- planlegg flytting til distrikt 

Etter praksisperiodens slutt: 

- husk å skrive sluttevalueringsrapport  

 

10. LISTE OVER NOEN SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER 

En rekke lover og forskrifter regulerer turnuslegen, sykehuset og arbeidet som 

lege. 

Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) 

Loven ble vedtatt i 1999 og trådte i kraft 1.1. 2001. 

Loven regulerer først og fremst forholdet mellom helsepersonell og samfunnet. 

Loven inneholder bestemmelser om helsepersonells plikt til å utøve forsvarlig 

virksomhet, plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, og den har bestemmelser om 

taushetsplikt. 

Loven inneholder også regler for reaksjoner ved brudd på lovens bestemmelser. 

Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 

Loven ble vedtatt i 1999 og trådte i kraft 1.1. 2001. 

Loven inneholder bestemmelser om pasienters rett til helsehjelp, den har 

bestemmelser om pasienters rett til informasjon og medvirkning. Loven 

omhandler regler om samtykke til 

helsehjelp og gir regler for pasientens rett til journalinnsyn. 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernlov) 

Loven ble vedtatt i 1999 og trådte i kraft fra 1.1. 2001.,1.7.2001 og 1.1.2002 

Loven regulerer frivillig psykisk helsevern i kapittel 2. Kapittel 3 inneholder 

reglene for tvunget 

psykisk helsevern med bestemmelser for tvungen legeundersøkelse og 

tvangsinnleggelser. 

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 

Loven ble vedtatt i 1999 og trådte i kraft 1.1. 2001. 



Loven inneholder blant annet bestemmelser om ventelisteregistrering og om 

veiledningsplikt 

overfor kommunehelsetjenesten. 

Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for 

leger.  

Forskriften trådte i kraft 1.1.2001 og redegjør for turnustjenestens formål i 

Norge, gjennomføring, 

påmelding, opprettelse og fordeling av turnusplasser, turnusstedets og 

turnuslegens plikter og 

rettigheter og godkjenning av tjenesten. Forskriften danner grunnlaget for 

myndighetenes 

forvaltning av tjenesten. 

Forskrift om lisens til helsepersonell 

Forskriften trådte i kraft 1.1.2001, og den beskriver blant annet omfanget av, 

begrensinger og 

vilkår for studentlisens og turnuslegelisens. 

Forskrift om pasientjournal 

Forskriften trådte i kraft 1.1.2001, og den redegjør for helsepersonellets 

dokumentasjonsplikt og kravene til journalens innhold. Se for øvrig også 

helsepersonellovens kapittel 8 om samme tema. 

En rekke andre lover kan også komme til anvendelse. Så vel Forvaltningsloven 

som Offentlighetsloven inneholder bestemmelser av betydning også for 

helsetjenesten.  

Lovene og forskriftene finner du på www.lovdata.no 

http://www.lovdata.no/


11. FERIE OG FRAVÆR 

 PERMISJON/FRAVÆR, FERIE, RESTTJENESTE  

Permisjon. 

Hvis man under sykehustjenesten har fått innvilget permisjon grunnet 
svangerskap, foreldreperiode eller langvarig sykdom har man rett til å fullføre 
turnustjenesten ved samme helseforetak. Man behøver da ikke å søke på nytt. 
Helseforetaket og turnuslegen seg i mellom må samarbeidet om å gjøre 
ventetiden mellom slutten av permisjonen og oppstart av turnustjenesten så kort 
som mulig.  

Får man innvilget permisjon før distriktstjenesten, skal man bli tilbudt en stilling 
så snart det blir en turnusstilling ledig i en av de kommunene som har avtale 
med helseforetaket. Man er altså ikke garantert å få ny turnusstilling i samme 
kommune som man fikk stilling i før permisjonen.  Får man derimot innvilget 
permisjon mens man allerede er i distriktstjeneste, skal man få fullføre 
distriktstjenesten i samme kommune. Man behøver fortsatt ikke å søke på nytt, 
og kommunen og turnuslegen bør samarbeide om å gjøre ventetiden mellom 
avsluttet permisjon og oppstart av tjeneste kortest mulig. Evt. kan 
Helsedirektoratet i samråd med fylkeslegen pålegge en kommune å ta i mot en 
turnuslege. 

Ferie. 

Turnusleger er omfanget av ferieloven som alle andre arbeidstakere men det 
settes noen begrensinger som følge av turnusforskriften (§20, 3.-5. ledd). I løpet 
av hele turnustjenesten kan man ha maksimalt 2 måneders fravær, hvorav 
maksimalt 5 uker i løpet av spesialisthelsetjenesten og 3 uker i løpet av 
distriktstjenesten. Videre bør fraværet fordeles likt på medisinsk og kirurgisk 
tjeneste på sykehus. Ved 3-delt turnustjeneste på sykehus skal man ikke ha mer 
enn 3 uker fravær. Her ses permisjoner, fravær grunnet sykdom og ferie under 
ett. Altså har man fått innvilget permisjoner under turnus kan man måtte ende 
opp med mindre ferie. 

Hvor mange feriedager man har opptjent er avhengig av hvor lenge man har 
jobbet forestående år. Man tjener opp 2,5 feriedager per måned man har 
arbeidet året før. Merk at hvis antall opptjente feriedager fører til at man 
overstiger det maksimale antall fraværsdager vil man måtte ende med å ta ut 
færre feriedager enn man har tjent opp. Det er turnuslegens ansvar å holde 
oversikt over mengden fravær og å ta ut ferie som ikke overskrider grensen. Alt 
fravær dokumenteres på SAKs bevitnelsesskjema for utført turnustjeneste. 

Fravær som følge av deltagelse i fylkesmannens kurs eller grunnet 
tillitsvalgsarbeid skal ikke inkluderes.  

  



Resttjeneste. 

Har man over 2 måneder fravær (inkludert ferie og permisjoner) kan en 
totalvurdering av fraværet føre til at turnustjenesten ikke blir godkjent.  Man må 
da gjennomføre resttjeneste, fortrinnsvis ved tilsvarende type avdeling som 
turnuslegen har for stort fravær fra.  Turnustjenesten er tidsbegrenset og 
arbeidsforholdet avsluttes ved fastlagt tidspunkt. Dette innebærer at man ikke 
har rett til å få forlenget turnustjeneste ved samme sykehus/kommune for å 
unngå resttjeneste. Turnuslegen blir da selv ansvarlig for å skaffe seg 
resttjeneste, fortrinnsvis gjennom å søke på allerede etablerte turnusstillinger 
(utlyste turnuslegevikariater).  Det er, derimot, mulighet for at turnuslegen og 
arbeidsgiver seg i mellom avtaler en forlengelse dersom de finne det 
hensiktsmessig. I så tilfellet behøver man ikke å søke på nytt. 

Merk at turnuslegen ikke må skaffe resttjeneste selv hvis turnuslegen har fått 
innvilget permisjoner grunnet svangerskap, foreldreperiode eller langvarig 
sykdom (som beskrevet under ”Permisjon”). 

Ferielovens bestemmelser gjelder for turnusleger som for andre arbeidstakere. I 

avtale inngått i 1988 mellom Ylf og det daværende Norske kommuners 

sentralforbund slås det fast at det skal gis minst en måneds varsel i de tilfeller 

turnustjenesten starter med ferie. 

For turnustjeneste ved sykehus godtas et totalt feriefravær på fem uker fordelt 

likt på minimum to 

avdelinger. For turnusleger i kommunehelsetjenesten godtas inntil 2 ½ ukers 

feriefravær. 

Turnustjenesten ved sykehus godkjennes med inntil fire ukers fravær på grunn 

av sykdom 

og/eller særlige forhold (jf. gjeldende lover og avtaler som regulerer 

arbeidstakerforhold), men 

ikke mer enn to uker ved hver enkelt av avdelingene turnuslegene skal 

tjenestegjøre ved. For 

tjeneste i kommunehelsetjenesten godtas øvrig fravær med inntil 2 uker. 

Alt fravær skal dokumenteres. Er fraværet av lengre tids varighet, må tjenesten 

tas om igjen. 

Resttjeneste i sykehus bør utføres ved tilsvarende avdeling som turnuslegen har 

fravær fra. 

Kandidaten er selv ansvarlig for å skaffe seg turnusplass for utførelsen av 

resttjenesten, med 



mindre fraværet er hjemlet i lov, slik tilfellet eksempelvis er når det gjelder 

fødselspermisjon. 

Dersom arbeidsgiver godtar det, kan turnuslegen gjennomføre tjenesten i 

redusert stilling. For å 

få tjenesten godkjent som turnustjeneste kan ikke turnuslegen gå i mindre enn 

50 % stilling. 

Dersom turnuslegen har redusert stilling, må vedkommende utføre tjeneste 

tilsvarende lengre tid. 

Fraværsgrenser økes i slike tilfeller svarende til stillingsbrøken. 

Turnusleger har vanligvis ikke opptjent feriepengegrunnlag fra foregående 

kalenderår, og de kan derfor ikke pålegges å ha ferie (fri uten lønn). Unntaket er 

hvis virksomheten helt eller delvis legges ned i et bestemt tidsrom, og 

turnuslegene berøres av denne driftsreduksjonen (ferielovens § 5).  

12. GRAVIDITET OG AMMING 
 
Det er flere problemstillinger knyttet til turnusleger og 
svangerskap/foreldrepermisjon. Alle arbeidstakere har rett til permisjon, men 
lønnet permisjon forutsetter at du har vært yrkesaktiv i minst seks av de siste ti 
måneder før permisjonen starter. 
 
Turnus i sykehus 
Foreldrepenger 
Turnusleger som får utsatt eller avbrutt tjenesten på grunn av svangerskaps- 
eller foreldrepermisjon med rett til ytelse fra folketrygden, opprettholder 
ansettelsesforholdet i permisjonstiden med tilsvarende forskyving av fratreden. 
Dette betyr at turnuslegen har et ansettelsesforhold til arbeidsgiver gjennom 
hele permisjonstiden, og får således foreldrepengene beregnet på bakgrunn av 
full lønn etter oppsatt tjenesteplan. 
 
Turnus i kommunehelsetjenesten 
 
Foreldrepenger 
Foreldrepenger i permisjon fra turnus i kommunehelsetjenesten beregnes på 
bakgrunn av full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter 
turnusplanen så lenge arbeidsforholdet består. Arbeidsforholdet består i de seks 
månedene turnustjenesten varer. Resten av permisjonstiden mottar turnuslegen 
foreldrepenger fra NAV, da med den begrensning at foreldrepengene beregnes 
på bakgrunn av en lønn opp til 6 ganger grunnbeløpet. 
Så lenge turnuslegen har permisjon fra kommunen, mottar hun som sagt 
foreldrepenger beregnet på bakgrunn av full ordinær lønn, faste årsbeløp og 
variable tillegg. Dette følger av hovedtariffavtalen i KS-området § 8.  Det gjøres 
for ordens skyld oppmerksom på at refusjoner fra trygden faller utenfor det som 
inngår i lønnsberegningen. Refusjoner fra trygden mottar turnuslegen som 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/KS/Hovedtariffavtalen-KS/


selvstendig næringsdrivende når man kjører legevakt. Foreldrepenger til 
selvstendig næringsdrivende beregnes etter de samme regler som gjelder for 
sykepenger for selvstendig næringsdrivende, med det unntak at foreldrepenger 
til selvstendig næringsdrivende ytes med 100 % av beregningsgrunnlaget (mot 
65 % av sykepengegrunnlaget ved sykemelding) begrenset oppad til 6 x G. 
 
Amming 
Etter gjeldende overenskomster i alle aktuelle tariffområder, har man rett til fri 
med full lønn i inntil 2 timer pr arbeidsdag for å amme sitt barn. 
 
For sykehusleger er det dessuten slik at kvinner som ammer har rett til fritak fra 
vakt, samt til å ha en arbeidsdag som ikke overstiger 9 timer pr. dag. Dette følger 
i Spekter-området av overenskomsten del A2 § 3.5.4. Det er imidlertid viktig å 
være klar over at til forskjell for vaktfritak de tre siste måneder av 
svangerskapet, har man ikke rett til å beholde lønn for vakter man ikke jobber 
når man ber seg fritatt fra vakter mens man ammer. En lege som ammer taper 
med andre ord lønn på å kreve vaktfritak. 
 
I Virke-området er dette regulert i Særavtale om særskilte lønns- og 
arbeidsvilkår for leger mellom Virke og Den norske legeforening § 3.5.4. 

13. GRAVIDE TURNUSLEGERS RETTIGHETER 

Som gravid turnuslege har du visse rettigheter i forhold til å gjennomføre 

resttjenesten ved det 

tildelte stedet. Du har også visse tilsvarende rettigheter til lønn og annet.. 

Reglene om rettigheter kan være noe forskjellig, avhengig av om turnuslegen 

som avbryter 

turnustjenesten på grunn av fødsels- eller svangerskapspermisjon, arbeider i 

kommunehelsetjenesten eller i sykehus. Derfor skiller vi her mellom turnus i 

sykehus og turnus i 

kommunehelsetjenesten. 

I. Lønn under fødsels- eller svangerskapspermisjon for turnusleger 

Sykehusturnus 

De turnusleger som gjennomfører sykehusturnus i NAVO tariffområdet når de 

går ut i fødsels- eller svangerskapspermisjon, er sikret full lønn fra første 

fraværsdag, jf. protokoll 9.4. –2.5.2002 mellom NAVO og Akademikerne helse del 

I -A1 (heretter kalt A1) pkt. 1.2.  

Med full lønn menes all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan, jf. pkt. 1.1. En 

forutsetning for full lønnsutbetaling er imidlertid at turnuslegen har et 

ansettelsesforhold til sykehuset, herunder at legen har tiltrådt 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Spekter/spekter-10/overenskomstens-del-a2-mellom-spekter-og-legeforeningen/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Virke/Saravtale-virke/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Virke/Saravtale-virke/


stillingen i virksomheten. En turnuslege har et tidsbegrenset ansettelsesforhold 

til sykehuset på 12 måneder. Ved utløpet av de 12 månedene opphører 

ansettelsesforholdet, og rettighetene til full lønn under svangerskaps- eller 

fødselspermisjon opphører samtidig. Det betyr at dersom turnuslegen går ut i 

fødsels- eller svangerskapspermisjon når det gjenstår 4 måneder av 

sykehusturnusen, er hun sikret full lønn i de resterende 4 månedene. Etter dette 

tidsrommet er hun henvist til å motta trygd etter folketrygdlovens regler, med de 

inntektsbegrensninger som følger av loven. 

Ytelser etter folketrygdens bestemmelser vil regelmessig gi et lavere beløp enn 

det som mottas gjennom arbeidsgiver, i og med at folketrygdloven opererer med 

en inntektsbegrensning på 6 G. 

Det betyr at det ikke ytes fødselspenger for den delen av inntekten som 

overstiger seks ganger grunnbeløpet, jf. folketrygdloven § 14-5, første ledd annet 

punktum. 

For å være berettiget til fødselspenger fra trygdekontoret, må barnets mor 

dessuten ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 

10 månedene før stønadsperioden tar til, jfr. folketrygdloven § 14-4. 

Turnus i kommunehelsetjenesten 

Turnusleger som gjennomfører turnus i kommunehelsetjenesten når de går ut i 

svangerskaps eller fødselspermisjon, har krav på full ordinær lønn, faste 

årsbeløp og variable tillegg etter turnusplanen så lenge arbeidsforholdet består. 

Dette følger av hovedtariffavtalen i KS-området § 8.3.2, jf. § 8.2.2.1 første 

punktum og § 1.1.  

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at refusjoner fra trygden faller 

utenfor det som inngår i lønnsberegningen. Turnusleger i 

kommunehelsetjenesten har et arbeidsforhold til kommunen i 6 måneder, og det 

er i denne 6- månedersperioden rettighetene til utbetaling fra kommunen består. 

Ved utløpet av disse 6 månedene er turnuslegen henvist til ytelser gjennom 

folketrygdlovens regler, jf. det som er anført om dette ovenfor.  

Dersom tidspunktet for fødsels- eller svangerskapspermisjon faller i tiden hvor 

turnuslegen ikke har et ansettelsesforhold verken til sykehus eller kommune, er 

legen henvist til å motta ytelser gjennom folketrygden. 

II. Gjennomføring av restturnus etter endt permisjonstid 

Restturnus i sykehus 

Det følger av overenskomst mellom NAVO Helse og Den norske legeforening Del 

II – A2 

§ 8.3.3 at en turnuslege som får avbrutt turnustjenesten pga. svangerskaps- eller 



fødselspermisjon, har rett til å fortsette sin turnus ved samme tjenestested etter 

endt permisjon. 

Restturnus i kommunehelsetjenesten 

Det er i tariffavtalene i KS-området ikke inntatt en bestemmelse tilsvarende 

bestemmelsen i NAVO-området om rett til å vende tilbake til samme tjenestested 

etter endt permisjon. Tidligere har praksisen ved Statens autorisasjonskontor for 

helsepersonell (SAFH) vært slik at turnuskandidaten selv ble pålagt ansvaret for 

å skaffe turnusplass for utførelse av resttjenesten. 

Likestillingsombudet har imidlertid uttalt at en slik praksis er i strid med 

likestillingsloven § 3 annet ledd annet punktum. 

Med dette som utgangspunkt vil turnuslegen ha krav på å komme tilbake til 

samme tjenestested etter endt permisjon. For turnus i kommunehelsetjenesten 

innebærer det at turnuslegen har krav på å gjennomføre restturnusen i det fylket 

hun i utgangspunktet hadde valgt. Det følger av Rundskriv IK-17/98 

Turnustjenesten for leger, retningslinjer for administrasjon av turnustjenesten 

for leger pkt. 3.5, tiende avsnitt. Av den nevnte bestemmelsen følger det at 

kandidaten beholder den valgte turnusplassen i fylket for gjennomføring av 

turnus i kommunehelsetjenesten. Vi vil dessuten argumentere for at dersom 

bytte av kommune innen samme fylke medfører vesentlige problemer for 

turnuslegen, vil hun ha krav på å gjennomføre resttjenesten i den samme 

kommunen.  
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Loggbok for turnusleger 
 

Sykehus 
 
Navn på turnuslege:  
 
 

 

 
 

Veileder:    
 

  
 

  
 

  
 

Veiledningsmøter:  Dato:  
 
 

Underskrift:   Turnuslege: 
 
Veileder: 
 

Underskrift:   Turnuslege: 
 
Veileder: 
 

Underskrift:   Turnuslege: 
 
Veileder: 
 

 
  



Kompetansekrav Attestasjon 
 

Attestasjon 
 

Attestasjon 
 

1. Medisinsk ekspertise  
 

Underskrift og 
dato  

Underskrift og 
dato  

Underskrift 
og dato  

1.1 Turnuslegen kan beherske livreddende 
behandling svarende til:  

a) å initiere hjertestansbehandling, 
inkl.  
hjertekompresjoner, ventilering, og 
defibrillering på relevant indikasjon  
b) å gi livreddende primær  
medikamentell behandling 
 

   

1.2. Turnuslegen kan beherske:  
de vesentligste kliniske prosedyrer som 
inngår i avdelingens daglige kliniske 
praksis. Det vises til spesifikk 
prosedyreliste, jfr. Veileder for turnus i 
sykehus 
 

   

1.3. Turnuslegen kan beherske og 
gjennomføre diagnostikk i forhold til 
aktuelle pasienter:  

a) foreta anamneseopptak og 
klinisk  

undersøkelse 
b) ordinere relevante supplerende  
undersøkelser 
c) stille tentativ diagnose 
d) iverksette primær behandling  
e) gi en klar fremstilling av dette i  
journalen  

 

   

1.4. Turnuslegen kan beherske og 
planlegge å gjennomføre utredning av 
pasienter med avdelingens mest 
alminnelige lidelser: 

a) vurdere relevante 
differensialdiagnoser på bakgrunn 
av det kliniske bildet og 
supplerende undersøkelser  
b) journalføre utredningsplanen og 

den  
informasjonen som er gitt 

pasienten  
 

   

1.5. Turnuslegen kan beherske og 
iverksette relevant behandling og vurdere 
effekten av denne:  

a) foreslå/iverksette relevante 

   



behandlingstiltak på bakgrunn av 
det samlede kliniske bildet og de 
supplerende undersøkelser i 
henhold til avdelingens prosedyrer 
i samarbeid med overordnet / 
faglig ansvarlig 
b) følge pasientens kliniske tilstand 
og supplerende undersøkelser med 
henblikk på å følge effekten av 
behandlingen  
c) endre eller justere behandlingen 

ut  
fra vurderinger av effekten 

 

1.6. Turnuslegen kan beherske og agere 
relevant i henhold til gjeldende lovgivning:  

a) overholde taushetsplikten 
b) innhente informert samtykke  
c) syning av lik 
d) skrive og sende dødsattest  
e) melde til relevante register 

og/eller  
kliniske databaser 
f) skrive sykemeldinger, relevante 
erklæringer og offentlige søknader 
g)etterleve og følge opp tiltak etter 
smittevernlovgivningen 

   

1.7. Turnuslegen kan beherske og 
diagnostisere og agere relevant i forhold til 
behandlingskomplikasjoner 

   

1.8. Turnuslegen kan beherske og 
diagnostisere og starte relevant behandling 
ved følgende akutte tilstander: 

a) nedsatt bevissthet  
b) respirasjonsproblem 
c) febertilstander, herunder vurdere 

og  
iverksette aktuelle smitteverntiltak  
d) smertetilstander  
e) blødningstilstander  
f) tilstander som krever akutt 

operasjon  
g) depressive tilstander eller  
angstsymptomer  
h) suicidialitet og psykose 
i) frakturbehandling 

 

   



1.9. Turnuslegen kan beherske og foreta 
kontroll og iverksette relevant oppfølgning 
av pasienter med kroniske tilstander:  

a) ha oversikt over forløp og 
utvikling  

av sykdommen  
b) foreta relevant justering av  
behandlingen  
c) kjennskap til hvordan 
avdelingens behandling 
koordineres med øvrige 
behandlere, både i og utenfor 
institusjon  

 

   

2. Kommunikasjon  Underskrift og 
dato 

Underskrift og 
dato 

Underskrift 
og dato 

2.1 Turnuslegen kan beherske og 
kommunisere med pasienter, pårørende, 
kolleger og andre samarbeidspartnere:  

a) informere om diagnose og 
behandling til pasienter og 
pårørende 
b) gi en klar beskrivelse av og 
diskutere en klinisk problemstilling 
til kolleger og andre 
samarbeidspartnere  
c) vise empati, respekt og 
situasjonsforståelse i dialogen med 
pasient og-/eller pårørende  
 

   

3. Helsefremmende legearbeid  Underskrift og 
dato 

Underskrift og 
dato 

Underskrift 
og dato 

3.1. Turnuslegen kan beherske og 
inkludere helsefremmende elementer i sitt 
kliniske arbeid: 

a) avdekke forhold i pasientens 
aktuelle livs- og sykdomssituasjon 
og andre helsemessige forhold som 
kan ha betydning for prognose og 
behandlingsmuligheter  
b) informere om forebygging av 
vesentlige livsstilssykdommer  

 

   

4. Samarbeide Underskrift og 
dato 

Underskrift og 
dato 

Underskrift 
og dato 

4.1. Turnuslegen kan beherske og inngå i 
samarbeidsrelasjoner med forståelse og 
respekt for egen og andres roller:  

a) kunne inngå i og reflektere over 
samarbeidsrelasjoner med både 
legekolleger som annet 

   



helsepersonell 
b) vise forståelse verdien av 
tverrfaglige samarbeid som 
forutsetning for det gode 
pasientforløp  
c) vise oppmerksomhet overfor 
egen og kollegers helse  

 

5. Profesjonalitet    

5.1. Turnuslegen skal handle profesjonelt i 
klinisk arbeid: 

a) handle i henhold til gjeldende 
lov og etiske retningslinjer   
b) reflektere over egen viten og 
evner samt erkjenne begrensninger  
c) holde seg faglig oppdatert 
d) vise forståelse overfor etiske 
problemstillinger i daglig praksis  
 

   

 
6. Ledelse/administrasjon  Underskrift og 

dato 
Underskrift og 
dato 

Underskrift 
og dato 

6.1. Turnuslegen kan beherske og ivareta 
ledelse svarende til sin funksjon:  

a) strukturere og prioritere det 
kliniske  

arbeide  
b) lede relevante behandlingsteam   

 

   

 
7. Akademisk kompetanse  Underskrift og 

dato 
Underskrift og 
dato 

Underskrift 
og dato 

7.1. Turnuslegen kan vise en akademisk 
tilnærming til kunnskapsinnhenting og 
kunnskapsformidling i utøvelsen av klinisk 
arbeid:  

a) søke kunnskap av relevans for 
det kliniske arbeidet og forholde 
seg kritisk til kilder  
b) delta i undervisning av kollegaer 
og andre personalegrupper  

 

   

8.  Kvalitet og pasientsikkerhet  Underskrift og 
dato 

Underskrift og 
dato 

Underskrift 
og dato 

8.1. Turnuslegen skal kjenne til tenkning og 
metoder i forbedringsarbeid, bl.a. læring av 
feil, avvik og nesten – hendelser, i den 
hensikt å:  

a) øke pasientsikkerheten   
b) kontinuerlig sikre og utvikle 
kvaliteten av helsetjenestene 

   



 

 
 

Generelle kurs  Kursleder, underskrift og dato  
 

Kurs i akuttmedisin  
 
 

 

 

 
Attestasjoner 
 
 

 

 

 

 


